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 �س��يغيب امل�سنف الأول عاملًيا، الإ�سباين رافاييل نادال، عن بطولة بازل 
ال�س��وي�رسية للتن���س ذات ال���500 نقط��ة والتي تب��داأ يوم الإثن��ن املقبل. 
واتَّخذ نادال هذا القرار؛ ب�س��بب �س��عوره ب�"اإجهاد زائد" يف ركبته اليمنى 
خ��ال بطولة �س��نغهاي ال�س��ينية )األف نقط��ة( والتي خ���رس يف مباراتها 
النهائي اأمام ال�س��وي�رسي روجيه في��درر، وخرج منها، 
وهو يرتدي دعامة لتلك الركبة. ون�رس املاتادور، 
على �سفحات التوا�سل الجتماعي: "يوؤ�سفني 
ني لن اأ�س��ارك يف بطولة بازل بعد  اإباغكم اأنَّ
ا�ست�س��ارة طبيبي يف اإ�س��بانيا عقب عودتي 
من �س��نغهاي". واأ�س��اف "اأعاين من اإجهاد 
زائد يف الركبة، وهي الإ�س��ابة التي عانيت 
منه��ا خ��ال بطول��ة �س��نغهاي، وا�س��ت�رست 
الطبي��ب، واألزمن��ي ببع���س الراح��ة يف الوق��ت 
احل��ايل". وتابع "لق��د حان الآن وق��ت الراحة، بعد اأ�س��بوعن رائعن 
يف ال�س��ن، ف��زت )فيهم��ا( بلقب بكن، وو�س��لت لنهائي �س��نغهاي". 
وخا���س راف��ا 10 مباريات عل��ى الأر�س ال�س��لبة خ��ال الأيام 
ال���13 الأخ��رة، واإجم��ايل 75 عل��ى م��دار ع��ام 2017 
احل��ايل، وهو ما ميثل حم��ًا زائًدا ا�س��طره للغياب عن 
البطولة ال�س��وي�رسية كي يتجنب اأية م�ساعفات. وا�سل 
الإ�س��باين نادال، ت�س��دره للت�س��نيف العاملي لاعبي 
التن�س املحرتفن، ال�س��ادر اليوم الإثنن، يف ن�سخته 
اجلديدة، فيما ا�س��تمر ال�س��وي�رسي روج��ر فيدرير يف 
ماحقته. واأ�س��اف فيدرير لر�سيده األف نقطة، بعد 
اأن توج اأم�س بلقب بطولة �سنغهاي لتن�س الأ�ساتذة 
على ح�س��اب نادال، ليح�سد ال�س��وي�رسي اللقب ال� 

94 يف م�سرته باللعبة البي�ساء.
و�سهد ت�سنيف هذا الأ�سبوع، �سعود الكرواتي مارين 
�س��يليت�س مرك��زا ليحل رابع��ا، بينما تراجع الأملاين األك�س��ندر زفريف 

مركزا لي�سبح خام�سا.
وح��ل النم�س��اوي دوميني��ك ثيم �ساد�س��ا، بع��د اأن كان �س��ابعا يف 
نوف��اك  ال�رسب��ي  تراج��ع  فيم��ا  املا�س��ي،  الأ�س��بوع  ت�س��نيف 

ديوكوفيت�س مركزا ليحل �سابعا.

ع��ر فرانك لمبارد، اأ�س��طورة فريق ت�سيل�س��ي، ع��ن يقينه بو�س��ول البلوز ملراكز 
مبهرة يف دوري اأبطال اأوروبا، متقدًما عما قد يحققه مان�س�سرت �سيتي واليونايتد 
وليفربول وتوتنهام. وقال لمبارد، يف ت�رسيحات ل�س��بكة بي تي �سبورت "قطبا 
مان�س�سرت تعاقدا مع عدد من الاعبن البارزين، لكن ت�سكيلة ت�سيل�سي قادرة على 
مواجهة اأي مناف�س". واأو�س��ح "ال�س��يتي يقدم كرة ممتع��ة للغاية حتى الآن، لكن 
ت�سيل�س��ي لديه القدرة على تنظيم خطوطه واخل��روج بنتائج اإيجابية يف املاعب 
ال�س��عبة، كما حدث مع اأتلتيكو مدريد، وي�س��تطيعون احلفاظ على هذا الن�س��ق يف 
املراحل املتاأخرة من البطولة". وتابع لمبارد "ت�سيل�س��ي ي�س��تطيع امل�سي قدًما 
يف دوري الأبط��ال، اأف�س��ل م��ن اأي فريق اإجنلي��زي اآخر، حال تفادي الإ�س��ابات 
واحلف��اظ عل��ى الق��وام الأ�سا�س��ي". واختت��م "ل��و ابتعد لق��ب ال��دوري الإجنليزي 
ع��ن ت�سيل�س��ي، فاأنا اأف�س��ل الرتكي��ز يف الت�س��امبيونزليج، على اأّن نح��اول اإنهاء 
الرمييرلي��ج يف املراكز الأربعة الأوىل". ويت�س��در ت�سيل�س��ي، املجموعة الثالثة 
بر�س��يد 6 نقاط، ويحل روما ثانيا بر�سيد 4 نقاط، فيما ياأتي اأتلتيكو مدريد يف 
املرك��ز الثالث بر�س��يد نقطة وحي��دة، متقدما على كارباكا ال��ذي تلقى هزميتن 
متتاليت��ن. فيم��ا ق��ال كونت��ي : انا اح��رتم "دانييلي دي رو�س��ي" ، اإنه �س��خ�س 
ولع��ب عظيم، واأنا �س��عيد ج��ًدا لروؤيته كن��ت حمظوظا مبا فيه الكفاي��ة لتدريبه، 
وكذلك األي�س��اندرو فلورنزي وال�س��عراوي يف رحلة ل ت�سدق". وب�سوؤاله عن رادجا 
ناينج��ولن، اأج��اب: "لي�س من ال�س��واب اأن نتحدث عن لع��ب يف فريق اآخر، لقد 

حاولنا يف املا�سي التوقيع معه ولكنه لعًبا لروما الآن".

 اأعلن��ت نيابة العا�س��مة الإ�س��بانية مدريد ، اأن هن��اك احتمالت 
ح��ول قيام جنم ري��ال مدري��د، بارتكاب جرمي��ة �رسيبية تتعلق 
مببلغ مايل ي�س��ل اإىل ن�سف مليون يورو تقريبا. واتهمت النيابة 

العام��ة يف العا�س��مة الإ�س��بانية، لع��ب وجن��م ريال 
مدري��د واملنتخ��ب الرازيل��ي مار�س��يلو دا �س��يلفا، 

بالته��رب من ت�س��ديد 490 األ��ف 70ر917 يورو 
األ��ف و443 دولر( ك�رسائ��ب م�س��تحقة   577(
عل��ى دخ��ل الأ�س��خا�س الطبيعي��ن يف 2013. 

واأفادت اجلهات الق�س��ائية باأن الاعب اأخفى 
اأرباح حقوق ال�سورة اخلا�سة به من خال 

عدة �رسكات اأن�س��ئت لهذا الغر�س. وقالت 
النياب��ة العام��ة يف ن���س اتهامها لاعب 
الرازيلي: "كل هذه املن�س��اآت العتبارية 
مت ا�س��تخدامها من قبل املمول ال�رسيبي 
من اأجل اإخفاء الأرباح الناجتة عن حقوق 
ال�س��ورة اخلا�سة به". واأ�س��ارت النيابة 
العامة يف اأ�س��بانيا اإىل اأن مار�سيلو قدم 
اإقرارا �رسيبيا عن ن�س��اطاته يف 2011 
و2012 و2013 ب��دون اأن يذك��ر �س��يئا 
ع��ن اأرباحه من حقوق ال�س��ورة، بهدف 
"حتقي��ق منفع��ة مالي��ة غ��ر قانونية". 
وان�س��م مار�س��يلو 29 عام��ا اإىل ري��ال 
م��ع  لي�س��بح   ،2006 يف  مدري��د 

م��رور الوق��ت اأحد اأه��م الاعبن يف 
�س��فوف الفري��ق. وعل��ى �س��وء هذا 
التهام الأخر، اأ�سبح ا�سم مار�سيلو 
�س��من قائم��ة لعب��ي ري��ال مدريد 
احلالين وال�س��ابقن الذين ارتبطت 
ال�رسيبي��ة،  باجلرائ��م  اأ�س��ماوؤهم 
كري�ست�س��انو  الرتغالي��ن  مث��ل 
رونالدو وبيب��ي وريكاردو كافاليو 
ت�س��ابي  والإ�س��باين  وكوين��رتاو، 

األون�س��و والأرجنتين��ي اأنخيل دي 
ماريا.

زيدان يصف التعادل بالنتيجة الطبيعية وبوكيتينو يشيد بأداء العبيه 

ساري يتغزل بمانشستر سيتي وغوارديوال سعيد باالنتصارات المتتالية 
 قال ماوري�س��يو �س��اري، مدرب ن��ادي نابويل، اإن مان�س�س��رت 
�س��يتي بات الآن على نف�س م�س��توى بر�س��لونة وريال مدريد، 
وي�س��تطيع موا�س��لة م�س��واره نحو الف��وز بلق��ب دوري اأبطال 
اأوروبا هذا املو�س��م. وقدم ال�س��يتي، عر�سا هجوميا رائعا 
يف اأول 20 دقيق��ة، وتق��دم بهدف��ن اأم��ام نابويل يف 
ا�س��تاد الحت��اد، لكن��ه عان��ى بعد ذل��ك اأم��ام الفريق 
ال��دوري  ب��كل مباريات��ه يف  ف��از  ال��ذي  الإيط��ايل، 
املحلي. وردا على �س��وؤال عما اإذا كان �سعر اأن ال�سيتي 
عل��ى نف�س م�س��توى عماقي اإ�س��بانيا، وبو�س��عه 
اإح��راز اللق��ب الق��اري، ق��ال �س��اري "نع��م اأظن 
ذل��ك، اإنه ميلك ت�س��كيلة غر عادي��ة واإمكانيات 

بدنية وفنية وخططية مذهلة". ويت�س��در ال�س��يتي، املجموعة 
9 نق��اط م��ن ث��اث  ال�ساد�س��ة يف دوري الأبط��ال بر�س��يد 
مباريات، كما يت�س��در الدوري الإجنليزي ب�س��بعة انت�سارات 
يف اأول 8 جولت. واأ�س��اف �ساري "املناف�س ي�ستحق الإ�سادة 
عل��ى طريقة بدء املباراة واأ�س��لوبه الفن��ي و�رسعته، حتركات 
اخل�س��م كان��ت رائعة، لك��ن يف الوق��ت ذاته فاإنن��ا مل نفر�س 
ال�س��غط ال��كايف". وتاب��ع "لك��ن كل التحي��ة لاعب��ن عل��ى 
اخل��روج من هذا املوقف اأمام فريق يدمر كل من يقف اأمامه، 
اأ�س��عر ببع�س املرارة م��ن النتيجة، لكننا اأظهرنا اأن بو�س��عنا 
التناف���س على هذا امل�س��توى". وح�س��ل ناب��ويل، على ركلتي 
جزاء، واأهدر دري�س مرتنز الأوىل، بينما �س��جل اأمادو دياوارا 

هدف فريقه الوحيد من الركلة الأخرى. اأبدى املدرب الإ�سباين 
بيب جوارديول املدير الفني لنادي مان�س�س��رت �س��يتي ر�س��اه 
ع��ن الف��وز "املهم جدا" لفريق��ه على نابويل، قائ��ا: "الفريق 
الإيطايل من اأف�س��ل الف��رق التي واجهتها يف م�س��رتي اإن مل 
يكن الأف�سل". وحقق مان�س�س��رت �سيتي العامة الكاملة بت�سع 
نقاط بعد الفوز على نابويل )1-2(، اليوم الثاثاء على ملعب 
الحت��اد يف اإطار اجلولة الثالثة م��ن دور املجموعات بدوري 
اأبط��ال اأوروبا. وقال جوارديول بعد املب��اراة: "كانت مباراة 
رائع��ة، مذهلة، بن فريقن جتمعهم��ا اأفكار مماثلة، ويلعبان 
دائما نحو الهجوم. نابويل اأحد اأف�سل الفرق التي واجهتها يف 
م�سرتي، اأو رمبا الأف�سل، لو مل تكن معك الكرة بالتاأكيد، فا 

ميكنك النجاة اأمامهم". واأ�س��اف: "احل�س��ول على ت�سع نقاط 
يف ث��اث مباريات �س��يء مهم للغاية، وخا�س��ة يف جمموعة 
�س��عبة كهذه، الآن ل ميكننا اأن ن�س��رتيح وم��ا علينا فعله هو 
الذهاب للملع��ب املقبل وحماولة الفوز باملباراة". ويت�س��در 
فري��ق جوارديول اأي�س��ا الرمييرليج بعد �س��بعة انت�س��ارات 
وتع��ادل بع��د مرور ثم��اين ج��ولت، وحق��ق 10 انت�س��ارات 
متتالي��ة يف كل امل�س��ابقات. واختت��م: "اأن��ا �س��عيد بالع���رس 
انت�س��ارات متتالي��ة، وبخا�س��ة لأننا لعبنا �س��د فرق كرى، 
مثل نابويل اليوم، وت�سيل�س��ي، و�س��اختار دونت�س��يك. لقد قلت 
يف املوؤمتر ال�س��حفي نابويل فريق ا�س��تثنائي واأنا �سعيد جدا 

جدا باعبي مان �سيتي".

كليفالند يفوز على بوسطن في دوري السلة للمحترفين 

 ا�س��تكمل البولندي روبرت كوبيت�سا، الذي 
يتطل��ع للع��ودة لبطولة الع��امل فورمول 1 
لل�س��يارات، بع��د غياب 7 �س��نوات، جتربة 
"اإيجابي��ة" م��ع وليام��ز يف املجر. وهذه 
التجربة الثانية لل�س��ائق البالغ عمره 32 
عام��ا، مع بطل العامل ال�س��ابق، الذي اأقام 
فرتة التجارب يف �رسي��ة، ومل ي�رسد عنها 
الكث��ر م��ن التفا�س��يل. وقال��ت متحدث��ة 
"ا�س��تكمل  كوبيت�س��ا  اإن  وليام��ز،  با�س��م 
جترب��ة اإيجابية اأخرى م��ع الفريق"، دون 
الك�سف عن تفا�سيل اأو اأزمنة اأو حتى عدد 
اللفات التي ا�ستكملها كوبيت�سا. و�سبق اأن 
و�س��ف وليامز، جتارب كوبيت�سا ال�سابقة 
يف �سيلفر�س��تون 11 اأكتوبر/ت�رسي��ن اأول 

اجلاري، باأنها مبثابة "يوم ناجح".

و�سي�س��ارك الريط��اين ب��ول دي ري�س��تا، 
يف  وليام��ز،  يف  الحتياط��ي  ال�س��ائق 
حلب��ة  عل��ى  الأربع��اء  ام���س  التج��ارب 
هاجنارورين��ج، لكن الفريق اأك��د اأنه لي�س 
بال�رسورة اأن ي�س��م اأحدهم��ا. ورغم ذلك 
�سوف ي�س��تمر ال�سائقان يف ال�سورة، ومن 
املحتم��ل اأن يحل اأحدهما بدل من فيليبي 
ما�س��ا )36 عاما(، اإذا ما قرر وليامز عدم 
جتديد عق��د ال�س��ائق الرازيلي املخ�رسم.  
وظهر دي ري�ستا هذا املو�سم، و�سارك بدل 
من ما�س��ا يف �سباق جائزة املجر الكرى. 
ح��ادث  ج��راء  كوبيت�س��ا  ذراع  وت���رسر 
م��روع يف 2011، خال رايل �س��ارك فيه 
عل��ى �س��بيل الت�س��لية، قب��ل بداية مو�س��م 
الفورمول 1. وقبل احلادث، كان كوبيت�سا 

ال�س��ائقن  اأب��رز  م��ن  لي�س��بح  مر�س��حا 
الأف��ق  يف  يل��وح  وكان  امل�س��تقبل،  يف 
النتق��ال اإىل فراري. بينما اقرتب برين 

اإيكلي�س��تون، املال��ك ال�س��ابق للحق��وق 
التجاري��ة لبطولة العامل ل�س��باقات 
لل�س��يارات  الك��رى  اجلائ��زة 
"فورم��ول-1" م��ن الرحي��ل اإىل 
�س��وي�رسا بعد 80 عاًما ق�س��اها 
يف العا�س��مة الريطانية لندن. 
واأ�س��ارت �س��حيفة "ديلي ميل" 

اإيكلي�س��تون  اأن  اإىل  الريطاني��ة 
يرغب يف بدء حياة جديدة مع 
زوجت��ه الرازيلي��ة، فابيانا، 
الأل��ب  جب��ال  م��ن  بالق��رب 

ال�سوي�رسية.

تفوق ليرون جيم�س على زميله ال�س��ابق كايري 
ايرفين��ج يف فوز كليفان��د كافالرز 102-99 
على بو�س��طن �س��يلتيك�س يف افتتاح مو�سم دوري 

كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفن ليل الثاثاء.
لك��ن اأك��ر خ�س��ارة لبو�س��طن كانت لعب��ه اجلديد 
ج��وردون هايوارد الذي اأ�س��يب بك���رس يف الكاحل 
الأي�رس خال الفرتة الأوىل. واأ�سيب هايوارد عندما 
دفعه جيم�س وهو يف الهواء لي�سقط وقدمه الي�رسى 
اأ�س��فل ج�س��ده. و�رسخ هايوارد )27 عام��ا(، الذي 
وقع عقدا لأربع �س��نوات مقابل 128 مليون دولر 
م��ع �س��يلتيك�س قب��ل بداي��ة املو�س��م، يف اأمل وطلب 
امل�س��اعدة بينما تدىل كاحل��ه يف الجتاه اخلاطئ. 

واأنه��ى جيم�س اللقاء م�س��جا 29 نقطة وا�س��تحوذ 
على 16 كرة مرتدة ومرر ت�سع كرات حا�سمة بعدما 
غاب عن اأغلب فرتة العداد للمو�س��م اجلديد ب�س��بب 
اإ�س��ابة يف الكاح��ل. و�س��جل ايرفين��ج، ال��ذي طلب 
الرحي��ل ع��ن كافالرز لينتق��ل اإىل �س��يلتيك�س قبل 
بداية املو�س��م، 22 نقطة ومرر ع�رس كرات حا�س��مة 
يف اأول مباراة يخو�س��ها �سد فريقه القدمي. واأحرز 
لوك مباه اموتي 12 نقطة متتالية يف الربع الأخر 
و�س��جل بي.جيه تاكر اخ��ر نقطتن يف املباراة من 
رميت��ن حرت��ن قب��ل 44.1 ثاني��ة عل��ى النهاية 
ليقودا هيو�ستون روكت�س لفوز مفاجئ على جولدن 
�س��تيت وريورز حام��ل اللق��ب 121-122. وتاأخر 

هيو�س��تون بف��ارق 11 نقط��ة قب��ل الرب��ع الأخ��ر 
وو�س��لت النتيج��ة اإىل 107-114 بع��د ت�س��ويبة 
ثاثي��ة من �س��تيفن كوري مع تبق��ي خم�س دقائق 
و12 ثاني��ة عل��ى النهاية قب��ل اأن ينتف���س لينزل 

بجول��دن �س��تيت ث��اين هزمي��ة عل��ى التوايل 
مبلعبه يف افتتاح املو�سم.

كما ف��از روكت�س على وريورز 
ب��ن  لق��اء  اأول  يف 

الفريق��ن املو�س��م 
والذي  املا�س��ي 
ل�س��وطن  امت��د 

اإ�سافين.

 اأثن��ى امل��درب الفرن�س��ي زين الدين زي��دان، املدير 
الفني لنادي ريال مدريد الإ�سباين، على اأداء فريقه 
يف مباراة توتنهام الإجنليزي )1-1(، التي اأقيمت 
، يف اجلول��ة الثالث��ة م��ن دور املجموعات، بدوري 
اأبطال اأوروبا، موؤكًدا تطلع امللكي للفوز يف اجلولة 
املقبل��ة اأم��ام ال�س��برز عل��ى ملعب وميبل��ي. ويف 
ت�رسيح��ات نقلتها �س��حيفة "ماركا" ق��ال زيدان 
عقب املباراة: "املباراة انتهت بنتيجة طبيعية، بعد 
اأن واجهن��ا فريًق��ا عظيًما مثل توتنه��ام الذي قدم 
اأداًء رائًع��ا اأمامن��ا، ولكننا �س��نعمل م��ن اأجل الفوز 
يف مباراة وميبلي". واأ�ساف: "كنا الطرف الأف�سل 
خال جمري��ات اللقاء ومل نر���س بالنتيجة، ولكن 
يف النهاية كان من ال�س��عب تغيرها، كما اأنني لن 
اأج��ري تغي��رات يف الفريق". وع��ن التغيرات قال 
امل��درب الفرن�س��ي: "قررت اإ�رساك ماركو اأ�سين�س��يو 
بعدم��ا راأيت ك��رمي بنزمية متعًبا، كم��ا جاء تبديل 
لوكا���س فا�س��كيز كورقة ح�س��م يف نهاي��ة املباراة 

ولكنها بب�ساطة مل تنجح".
�س��دارة  يف  وتوتنه��ام  مدري��د  ري��ال  ويت�س��ارك 

املجموع��ة الثامن��ة، بر�س��يد 7 نقاط بع��د حتقيق 
فوزي��ن وتع��ادل بع��د م��رور ث��اث ج��ولت م��ن 
��ا بورو�س��يا دورمتوند  املجموع��ة التي ت�س��م اأي�سً

الأملاين واأبويل نيقو�سيا الفر�سي.
وم��ن املق��رر اأن يح��ل الفري��ق امللكي �س��يًفا على 
توتنه��ام يف اجلولة املقبلة ي��وم الأربعاء املوافق 

1 نوفمر/ت�رسين الثاين.
فيما اأ�س��اد ماوري�س��يو بوكيتينو، م��درب توتنهام 
ب��اأداء لعب��ي فريق��ه بع��د امل�س��توى املمي��ز الذي 
ظه��روا عليه اأم��ام ريال مدريد الي��وم الثاثاء، يف 
اللق��اء ال��ذي انته��ى بالتع��ادل )1-1( على ملعب 

�سانتياجو برنابيو، بدوري اأبطال اأوروبا.
وقال بوكيتين��و يف موؤمتر �س��حفي، عقب املباراة 
دور  م��ن  الثالث��ة  اجلول��ة  حل�س��اب  ج��رت  الت��ي 
املجموع��ات: "مهمتن��ا الكب��رة كان��ت تتمث��ل يف 
مناف�سة فريق بحجم ريال مدريد على ملعبه. اأعتقد 

نا جنحنا يف ذلك". اأنَّ
اأن نتَّخ��ذ ه��ذه املب��اراة كدفع��ة  "علين��ا  وتاب��ع: 
اإيجابي��ة، فقد جعلتنا نوؤمن اأكرث باأفكارنا، واأثبتت 

امتاكن��ا حللول خمتلفة". وعن �رساكة هاري كن، 
وفرناندو لورينتي للمب��اراة الثانية على التوايل، 
اأو�س��ح: "اله��دف من اإ���رساك ك��ن، ولورينتي، هو 
اإعطاء كن حرية اأكر، و�سط مدافعي ريال مدريد". 
واأ�س��اف: "فرنان��دو، اأدى مب��اراة كب��رة مبنطقة 
الو�س��ط، رغم عدم التحاقه بنا خ��ال فرتة الإعداد 
نا ا�س��تفدنا من خرته  قب��ل بداية املو�س��م. اأعتقد اأنَّ
وم�س��اهمته يف الو�س��ول له��ذه النتيج��ة الرائعة". 
واأكمل: "كانت فر�س��ة عظيمة لإثبات قدراتنا على 
مناف�سة الفرق �ساحبة امل�ستويات العالية. يف مثل 
هذه املباريات العقلية اخلا�س��ة بك تكون املفتاح 
لتحقيق نتيجة جيدة". واأ�س��اد املدرب الأرجنتيني 
بت�س��ديات هوجو لوري�س ال��ذي كان، برفقة كيلور 
نافا�س، اأحد اأبطال املواجهة بن الفريق الإجنليزي 
والفري��ق املدريدي بقيادة زين الدين زيدان. وقال: 
"كان هوج��و لوري�س رائعا. حظينا نحن بالفر�س 
الأخ��رة. تكافئ��ك ك��رة الق��دم اأحيان��ا، ول تك��ون 
عادل��ة يف اأحي��ان اأخرى". واأ�س��اف: "لك��ن اعتقد 
اأن ريال مدريد �س��نحت له فر�س��تان كان حار�سنا 

حا�س��ما فيهما.. كيلور نافا�س ت�س��دى لفر�س كن 
اأي�س��ا". ووا�س��ل: "ك��رة القدم هي كرة الق��دم. اأداء 
هوج��و م�س��اء الي��وم كان رائًع��ا. ي�س��تحق تقدي��را 
خا�س��ا. اأقول اإنه �سمن الأف�س��ل يف الرمييرليج 
والي��وم �س��نحت لن��ا الفر�س��ة لروؤية مل��اذا هو اأحد 
الأف�س��ل يف العامل. كان امل�ستوى خياليا". وتابع: 
"املناف�سة مع فريق مثل ريال مدريد.. كنا بحاجة 
لفع��ل ذلك اأمام فريق على اأعلى م�س��توى. نحن يف 
مرحل��ة بناء �س��املة وهذا يعزز روؤيتن��ا. نحن الآن 
يف مرك��ز جيد يف املجموعة ب�س��بع نقاط. ثم ياأتي 
دورمتوند واأبويل ول��كل منهما نقطة واحدة. تعني 
لن��ا ه��ذه النقط��ة الكثر ك��ي نتمكن م��ن التاأهل". 
واأبرز: "كانت فر�س��ة رائعة كي نظهر اأننا قادرون 
على املناف�سة. على امل�ستوى الذهني والنف�سي هذا 
اأم��ر مه��م. نلعب اأمام فري��ق معتاد على املناف�س��ة 
بهذا امل�س��توى". واختتم: "نوا�س��ل البن��اء، جمعنا 
�س��بع نق��اط يف دور املجموع��ات الع��ام املا�س��ي 
ولدينا الآن الرقم نف�سه. يجب اأن مينحنا ذلك الثقة 

يف الطريق الذي اخرتناه".

نادال يتخذ قرارًا مؤسفًا 

المبارد يتوقع تألق البلوز

مارسيلو متهم بالتهرب من 
الضرائب 
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